MITTETULUNDUSÜHINGU TILGU SADAMA JAHTKLUBI PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Tilgu Sadama Jahtklubi, rahvusvahelise nimetusega Tilgu Marina Yacht
Club ehk TMYC (edaspidi „jahtklubi“) on asutatud Tabasalus 07.detsembril 2008.aastal.
1.2 Jahtklubi on avalikes huvides ja liikmete huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik
ühendus.
1.3 Jahtklubi asukohaks on Eesti Vabariik, Harku vald, Harjumaa.
1.4 Jahtklubi põhieesmärgiks on Harku valda Imandu külla ajaloolise Tilgu sadama alale
kavandatava külalissadama rajamise protsessis osalemine, purjetamise ja teiste merega
seotud harrastuste edendamine ning selleks vajalike tingimuste loomine.
1.5 Jahtklubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti Jahtklubide Liidu
põhikirjast, Eesti Spordiseadusest ning käesolevast Jahtklubi põhikirjast. Jahtklubi tulu
kasutakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.6 Jahtklubil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
2. JAHTKLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1 Jahtklubi eesmärkideks on:
2.1.1 Merespordialade ja merega seotud harrastuste ning sportlike eluviiside propageerimine;
2.1.2 Heade meresõidutavade propageerimine ja meresõidutraditsioonide arendamine;
2.1.3 Purjetamise ja kalapüügi traditsioonide taaselustamine ja arendamine;
2.1.4 Kalastamiseks ning merespordialade ja harrastusmeresõiduga tegelemiseks vajalike
tingimuste loomine ajaloolise Tilgu sadama alal;
2.1.5 Ajaloolise Tilgu sadama alale kavandatava külalissadama rajamise protsessis osalemine
eesmärgiga jõuda parima võimaliku sadamalahenduseni (aluseks on arhitektuuribüroo Stuudio
Beeta poolt 2005.a koostatud Tilgu sadamaala projektlahendus).
2.2 Eesmärkide täitmiseks jahtklubi :
2.2.1 Koondab jahtklubisse merespordihuvilisi ja harrastusmeresõiduhuvilisi;
2.2.2 Korraldab sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi, üritusi, osavõttu võistlustest. Toetab
osavõttu võistlustest, sportlasi, treenereid, kohtunikke ja juhte. Stimuleerib spordiliikumise
arendamisel silmapaistvaid isikuid ja organisatsioone, annab välja materiaalset abi ja stipendiume
vastavalt juhatuse poolt kehtestatud tingimustele ja korrale;
2.2.3 Arendab koostööd teiste jahtklubidega, Eesti Jahtklubide Liiduga ja teiste organisatsioonide
ja firmade ning üksikisikutega nii kodu- kui välismaal, klubis viljeldavate spordialade ja
harrastusmeresõidu edendamiseks ja traditsioonide süvendamiseks;
2.2.4 Osaleb Eesti jahisadamate, randumiskohtade ja rannavete uurimisel ja ohutu meresõidu
kindlustamisel ning Eesti rannavete looduse kaitsel;
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2.2.5. Võib omandada või rentida sadamakohti, sadamasildu ning muid klubi tööks vajalikke
rajatisi, ruume ja kinnisvara;
2.2.6. Arendab purjetamist ja võib pidada Purjetamiskooli;
2.2.7. Võib korraldada väikelaevajuhtide koolitust ja muud merendusega seotud koolitust.
3. JAHTKLUBI LIIKMESKOND
3.1 Jahtklubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat
põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad liikmemaksu vastavalt jahtklubi
üldkoosoleku poolt kehtestatud määrale ja korrale.
Jahtklubil on:
•

asutajaliikmed

•

tegevliikmed

•

noorliikmed

•

auliikmed

•

toetajaliikmed

Asutajaliikmeteks on jahtklubi asutajad.
Tegevliikmeks arvatakse kõik asutajaliikmed. Tegevliige on kohustatud maksma iga-aastast
liikmemaksu.
Noorliikmeks võtab jahtklubi juhatus alla 18a. vanuseid merespordihuvilisi noori. Noorliige ei
saa olla valitud jahtklubi juhtorganitesse, ega tal ei ole hääleõigust. Noorliikme liikmemaks on
1/10 tegevliikme liikmemaksust. 18-a. saanud noorliige saab kõik täisliikme õigused ja
kohustused. Alates järgnevast aastast peab tasuma täisliikme liikmemaksu. Juhul kui 18.a
täisliige jätkab õpinguid üldhariduslikus- või kõrgkoolis või on ajateenistuses, siis peab ta tasuma
1/10 tegevliikme liikmemaksust.
Auliikmeks kutsutakse jahtklubi juhatuse ettepanekul isik, kelle senine tegevus on oluliselt
aidanud ellu viia klubi eesmärke või kellel on jahtklubi liikmena väljapaistvaid sportlikke
saavutusi. Auliige on vabastatud liikmemaksust.
Jahtklubi toetajaliikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad
kaasa jahtklubi eesmärkide elluviimisel. Toetajaliikme liikmemaksu sätestab jahtklubi ja
toetajaliikme vahel sõlmitav leping.
3.2 Jahtklubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus (Jahtklubi vormil), mille kohta
jahtklubi juhatus teeb otsuse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates avalduse laekumise kuupäevast.
Juhul, kui jahtklubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema
liikmeks vastuvõtmine otsustatakse jahtklubi üldkoosolekul.
3.3 Liikmete, noorliikmete ja pensionäridest klubiliikmete igaaastase liikmemaksu suuruse ning
selle tasumise tähtaja kinnitab jahtklubi juhatuse ettepanekul jahtklubi üldkoosolek. Jahtklubi
liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
Füüsilisest isiku liikme surma ja juriidilisest isikust toetaja liikme tegevuse lõpetamisel tema
liikmelisus jahtklubis lõpeb.
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3.4 Jahtklubi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel klubi liikmeskonnast välja astuda pärast
30 päevase etteteatamistähtaja möödumist.
3.5

Jahtklubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusel, kui klubi liige:
3.5.1 Ei täida jahtklubi põhikirja;
3.5.2 On jahtklubi huve või mainet oluliselt moraalselt või materiaalselt kahjustanud;
3.5.3 Jätab süstemaatiliselt täitmata jahtklubi valitud organite poolt oma pädevuse piires
kehtestatud akte;
3.5.4. On jätnud tasumata jahtklubi liikmemaksu ka peale vastavat kirjalikku
meeldetuletust.

3.6

Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta
eest. Liikmelisuse lõppemisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

3.7 Välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist jahtklubi
üldkoosoleku poolt. Välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja
põhjustest viivitamatult teatada.
3.8 Jahtklubi liikmetel on õigus:
3.8.1 Osaleda ja olla esindatud kõigil jahtklubi üritustel ja tegevuses;
3.8.2 Kasutada jahtklubi loodud sportimisvõimalusi vastavalt jahtklubis kehtestatud korrale;
3.8.3 Osaleda hääleõiguslikena jahtklubi üldkoosoleku töös ning valida ja olla valitud
jahtklubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada jahtklubi juhatuse
volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
3.8.4 Esitada arupärimisi ja ettepanekuid jahtklubi valitavate organite tegevuse kohta ning
saada jahtklubilt tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
3.8.5 Kasutada kehtestatud korras jahtklubi sümboolikat;
3.8.6. Jahtklubist välja astuda.
3.9. Jahtklubi liikmed on kohustatud:
3.9.1. Järgima jahtklubi põhikirja ning teisi jahtklubi valitsevate organite ja juhtide oma
pädevuse piires kehtestatud akte;
3.9.2 Arendama ja harrastama vähemalt üht klubis viljeldavat spordiala;
3.9.3 Osalema korralistel ja erakorralistel jahtklubi üldkoosolekutel ning valitavatesse
organitesse kuulumisel nende töös;
3.9.4 Tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.9.5 Kasutama heaperemehelikult ja säästlikult jahtklubi vara;
3.9.6 Hoidma ja kaitsma jahtklubi nime, seisma jahtklubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
4. ÜLDKOOSOLEK
4.1 Jahtklubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik
jahtklubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku jahtklubi juhatus vähemalt üks (1) kord
kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda
nõuavad jahtklubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjaliku
põhjendusega vähemalt 1/10 liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku
eelnimetatud asjaoludel, liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise
kokku kutsuda samas korras juhatusega.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kakskümmend üks (21) päeva ning
kokkukutsumise teates peab olema ära märgitud:
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•

koosoleku toimumise aeg ja koht,

•

koosoleku päevakorra projekt.

4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid jahtklubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva
põhikirjaga juhatuse või muu jahtklubi organi pädevusse.
4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1 Põhikirja või jahtklubi eesmärkide muutmine;
4.3.2 Jahtklubi tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.3.3 Liikmemaksude määra ja tasumise tähtaja kehtestamine;
4.3.4. Majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.5 Aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.3.6 Juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
4.3.7 Jahtklubi juhatuse esimehe-kommodoori, aseesimeeste-asekommodooride, juhatuse
liikmete ja revisjonikomisjoni valimine;
4.3.8 Juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes jahtklubi esindaja määramine;
4.3.9 Jahtklubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega
koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;
4.3.10 Jahtklubi filiaalide asutamine.
4.4 Üldkoosolekut juhatab jahtklubi koosolekul valitud koosoleku juhataja.
4.5 Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastu võetud reglemendi järgi. Hääletamise kord
määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui vähemalt üks (1) üldkoosolekul osaleja nõuab isiku
valimistel salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.
Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija.
4.6 Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta, kui sellel on esindatud üle poole jahtklubi liikmetest.
Kui koosolek ei ole ülalsätestatud kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub
juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek
on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalevate häälte arvust. Kui üldkoosoleku
kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud
otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik
jahtklubi liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel
teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik
jahtklubiliikmed. Igal jahtklubi liikmel on hääletustel üks (1) hääl.
4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
jahtklubi liikmetest või nende esindajatest:
4.7.1 Jahtklubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi jahtklubi liikmete nõusolek;
4.7.2 Üldkoosolekul mitteesindatud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;
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4.7.3 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokkukutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik jahtklubi liikmed;
4.7.4 Jahtklubi liige ei või hääletada, kui jahtklubi otsustab temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist. Jahtklubi liige, kes on juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada tema vastu
nõude esitamise otsustamisel. Sellisel juhul ei arvestata esindatuse määramisel nende jahtklubi
liikmete hääli;
4.7.5 Üldkoosoleku poolt jahtklubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks,
samuti talle teistest erineva kohustuste panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
4.8 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui sellel on esindatud üle 2/3
jahtklubi liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle
poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud jahtklubi liikmetest. Põhikirja muudatus jõustub
peale selle registrisse kandmist.
4.9 Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus
seaduse ja/või jahtklubi põhikirjaga ning sellekohase avalduse on esitanud jahtklubi liige või
jahtklubi juhatuse liige hiljemalt kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
5. JUHATUS
5.1 Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib jahtklubi tegevust ja esindab teda
poolt valitud 5 kuni 7-liikmeline juhatus.

üldkoosoleku

5.2 Juhatuse esimehe (kommodoori), aseesimehed (asekommodoorid ) ja juhatuse liikmed valib
üldkoosolek kaheks (2) aastaks.
5.3 Juhatus korraldab jahtklubi praktilist tegevust ning esindab teda õigustoimingutes.
5.4. Jahtklubi nimel tehingute teostamisel, mille suurus on üle ühe miljoni krooni, peab juhatus
saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.5 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees (kommodoor) või juhatuse sekretär.
Juhatuse koosolekud peetakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli (4) korda aastas.
Juhatuse koosolekust koos selle päevakorraga teatatakse juhatuse liikmeile kirjalikult vähemalt
seitse (7) päeva ette.
5.6 Juhatuse koosolekuid juhib kommodoor, asekommodoor või tema poolt nimetatud üks
juhatuse liige. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal üle poole
juhatuse liikmetest, sealhulgas kommodoor või asekommodoor.
5.7 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik kohalolijate poolthäälteenamus. Häälte võrdsuse
korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.
5.8 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija.

5

6. KOMMODOOR (juhatuse esimees)
6.1 Kommodoor (juhatuse esimees) esindab jahtklubi kolmandate isikute ees.
6.2.

Kommodoori pädevuses on:

6.2.1 Üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine;
6.2.2 Juhatuse töö planeerimine ja korraldamine, juhatuse koosolekutel arutatavate küsimuste
ettevalmistamine;
6.2.3 Juhatuse liikmete töö ja nende tööjaotuse korraldamine;
6.2.4 Tulenevalt üldkoosoleku otsustest, jahtklubi vahendite käsutamine, kooskõlastatult
juhatusega lepingute sõlmimine, jahtklubi nimel, kusjuures allkirjaõigus on juhatuse esimehel
üksi ja kõigil ülejäänud juhatuse liikmetel ühiselt;
6.2.5 Palgalise personali töölevõtmine.
6.3 Kommodoori äraolekul täidab tema ülesandeid juhatuse otsusel üks juhatuse liikmetest.
7. PEASEKRETÄR
7.1

Juhatus võib tööle võtta jahtklubi palgalise peasekretäri, kes:

7.1.1 Korraldab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmist;
7.1.2 Käsutab ja hoiab jahtklubi rahalisi ja mitterahalisi vahendeid juhatuse otsuste alusel;
7.1.3 Võib juhatuse otsusel sõlmida lepinguid ja tööle võtta jahtklubi palgalisi töötajaid;
7.1.4 Korraldab jahtklubi asjaajamist ja seadustega ettenähtud aruannete esitamist;
7.1.5 Juhib jahtklubi palgalise personali tööd;
7.1.6 Lahendab muid jahtklubi praktilise tegevusega seotud küsimusi.
8. JAHTKLUBI VAHENDID, VARA JA NENDE KASUTAMINE
8.1 Jahtklubi vahendid moodustuvad:
8.1.1 Liikmemaksudest;
8.1.2 Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja eraldistest;
8.1.3 Ürituste korraldamisest;
8.1.4. Muudest laekumistest.
8.2. Jahtklubil on õigus välja anda stipendiume, preemiaid, auhindu.
8.3 Kogutud vahendeid kasutatakse käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärkide realiseerimiseks.
Jahtklubi eesmärkidega kooskõlas olevaid sihtotstarbelisi annetusi või eraldisi kasutatakse
vastavalt annetaja või eraldaja soovile.
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9. REVIDEERIMINE
9.1 Jahtklubi sõltumatu kontrollorgan on ühe (1) kuni kolme (3)liikmeline revisjonikomisjon,
mille volituse tähtaeg on kaks (2) aastat. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe.
Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel. Revisjonikomisjoni liige ei
või olla juhatuse liige ega raamatupidaja.
9.2 Revisjonikomisjon revideerib vähemalt üks (1) kord aastas jahtklubi finants- ja
majandustegevust, põhikirja ja juhtorganite otsuste täitmist ning esitab vastava kontrolli
tulemused juhatusele ning üldkoosolekule. Jooksva revideerimise tulemused teeb
revisjonikomisjon juhatusele teatavaks koos ettepanekutega edasise tegevuse parandamiseks.
10. JAHTKLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
10.1 Jahtklubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2 Jahtklubi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel kui selle poolt hääletab üle 2/3
üldkoosolekul osalenud jahtklubi tegevliikmetest.
10.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate
võlausaldajate raha deponeerimist, kuulub allesjäänud vara üleandmisele osaühingute nimekirja
kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Kinnitatud Jahtklubi üldkoosolekul 07.detsembril 2008.a.
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